Kính gửi Phụ huynh/Người giám hộ:
Mùa xuân năm ngoái, con quý vị đã tham gia Đánh giá Tổng kết của Smarter Balanced
(Smarter Balanced Summative Assessment) cho môn ngữ văn tiếng Anh và toán học. Các học
sinh lớp 5 và lớp 8, và cũng tham gia Kiểm tra Khoa học của California (California Science
Test).
Các kiểm tra này có thể được kết hợp với các thước đo khác như điểm số trên phiếu báo cáo,
bài tập trên lớp và quan sát của giáo viên để cung cấp cho gia đình và giáo viên bức tranh
toàn cảnh hơn về việc học tập của mỗi trẻ. Quý vị có thể sử dụng các kết quả này để xác định
xem con mình đang làm tốt những gì và những lĩnh vực trẻ có thể cần được hỗ trợ thêm. Điều
quan trọng cần biết là các kết quả kiểm tra tổng kết không được sử dụng để xác định xem liệu
học sinh có được lên lớp hay không.
Quý vị có thể xem báo cáo điểm số của con mình thông qua cổng thông tin
PowerSchool Parent Portal dành cho phụ huynh.
Báo cáo điểm số của con quý vị sẽ cung cấp cho quý vị thông tin về mức độ trẻ đáp ứng các
kỳ vọng của cấp lớp và những gì trẻ đang làm tốt hoặc cần hỗ trợ thêm trong mỗi môn học.
Đây là thông tin hữu ích để thảo luận với giáo viên của con quý vị nhằm biết cách để họ có thể
hỗ trợ trẻ tốt hơn trên lớp và cách quý vị có thể hỗ trợ việc học ở nhà.
Để biết thêm về điểm số của con quý vị, hãy truy cập trang web Khởi đầu Thông minh hơn
tại https://ca.startingsmarter.org/. Tại đó, quý vị sẽ tìm thấy thông tin về kết quả kiểm tra, câu
hỏi kiểm tra mẫu, tài nguyên miễn phí để hỗ trợ việc học của con quý vị và hướng dẫn chuẩn
bị cho các cuộc họp giữa phụ huynh và giáo viên.
Nếu quý vị có thắc mắc, hãy liên hệ hiệu trưởng của nhà trường con em quý vị.
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